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 1گروه ترویج ،ارتباطات و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان
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تاریخ پذیرش95/8/19 :

تاریخ دریافت94/12/11 :

افشاری ،س ،.ح .قلیزاده ،ر .رضائی و ح .شعبانعلی فمی .5331.عوامل تأثیرگذار بر به کارگیری اقدامات مرتبط با مددیریت پایددار مندابع
آب در بین کشاورزان شهرستان کمیجان ،استان مرکزی .فصلنامه علوم محیطی.33-88 :)3(14 .
سابقه و هدف :با توجه به بحران روزافزون محدودیت منابع آبی ،مدیریت صحیح منابع آب و افدزایش کدارایی مصدر آب ،بدهویدژه در بخدش
کشاورزی که بیشترین نرخ مصر آب را دارد ،اجتنابناپذیر است .در واقع ،مدیریت منابع آب هسته اصلی راهبردهای صرفهجویی در منابع آب
به شمار میرود .با توجه به اهمیت موضوع ،پژوهشهای پرشماری در این زمینه انجام شده است .در این راستا ،هد اصلی این تحقیق بررسی
عوامل تأثیرگذار بر بهکارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب در بین کشاورزان شهرستان کمیجان استان مرکزی بود.
مواد و روشها :جامعه آماری این تحقیق تمامی سرپرستان خانوارهای کشاورزی مناطق روستایی شهرستان کمیجان بود ( )N=5111که 311
نفر از آنان با استفاده از روش نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه محققساخته بود که روایدی محتدوایی
آن با نظرسنجی از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی آن نیز از طریق بررسی برازش مدل در سه سطح مدل اندازهگیری،
مدل ساختاری و مدل کلی بهدست آمد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از تکنیک چندمتغیره مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات
جزئی استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSانجام شد.
نتایج و بحث :در این تحقیق ،پس از تأیید مناسب بودن برازش مدل اندازهگیری تحقیق ،مدل ساختاری تحقیدق بدر اسدا

دو شداخ

R2

(بیانگر میزان تأثیر متغیرهای پنهان برونزا بر درونزا) و ( Q2نشاندهنده قدرت پیشبینی مدل) برازش شد .نتایج این مرحله نشان داد مقدار
دو شاخ  R2و Q2برای متغیر پنهان درونزای مرتبه دوم (بهکارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار مندابع آب) و همچندین پدنج متغیدر
پنهان درونزای مرتبه اول (شامل اقدامات فنی ،اقدامات زراعی ،اقدامات تکنولوژیکی ،اقدامات کنترلی و اقدامات بازسازی) در حد مناسب بوده
و از اینرو ،مدل ساختاری تحقیق دارای برازش مطلوب بود .به این ترتیب ،فرضیههای تحقیق بر اسدا ایدن مددل آزمدوده شدد .نتدایج آمدار
توصیفی نشان داد کشاورزان مورد مطالعه از میانگین سنی و سابقه کار کشاورزی باال (بهترتیب  54/21و  28/9سال) و سطح تحصیالت پدایین
( 81/3درصد کمتر از دیپلم) برخوردارند .چاه نیمهعمیدق ،قندات و چداه عمیدق بدهترتیدب بدا  28/3 ،43و  21درصدد منبدع اصدلی آب بدرای
بهرهبرداران است و  3/6درصد آنها نیز از ترکیب آب قنات و حداقل یک منبع دیگر استفاده میکنند .آبیاری سنتی شیوه غالدب آبیداری اسدت
( 89/3درصد) و تنها بهرهبرداران اندکی از روشهای نوین آبیاری استفاده میکنند .همچنین ،نتایج نشان داد بیشتر کشداورزان ( 91/4درصدد)
در سطح متوسط و کمتر اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی را بهکار میگیرند .بر اسدا نتدایج تحقیدق ،متغیرهدای عوامدل
ترویجی ( ،)β=0.203 ،p-value=0.01عوامل آموزشی ( ،)β=0.299 ،p-value=0.01عوامل مشارکتی ( )β=0.223 ،p-value=0.01و عوامل
حمایتی ( )β=0.220 ،p-value=0.01اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته دارند .در مجمدوع ،ایدن چهدار متغیدر در حددود  41/1درصدد از
واریانس میزان بهکارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب در بین کشاورزان را تبیین میکنند.
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نتیجهگیری :با توجه به نتایج این تحقیق میتوان بیان داشت که مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی نیازمند یک رویکدرد چنددوجهی اسدت و
مجموعهای از اقدامات فنی ،اقدامات زراعی ،اقدامات تکنولوژیکی ،اقدامات کنترلی و اقدامات بازسازی را شامل میشود .نگاه تکبعدی و نداشتن
رویکرد نظاممند میتواند بهطور قابل توجهی منجر به کاهش اثربخشی برنامههای مدیریت منابع آب کشاورزی شود.
واژههای کلیدی :مدیریت پایدار منابع آب ،عوامل آموزشی ،ترویجی ،مشارکتی و حمایتی بخش کشاورزی.

مقدمه
برنامههای غلط نیز دارد که سبب شده اسدت تدا بده مدوازات
عوامل طبیعی ،کمبود منابع آب بهویدژه در سدالهدای اخیدر
شدت بیشتری پیدا کرده و بهتدریج در حال تبدیل بده یدک
بحران جدی برای جوامدع انسدانی باشدد ( Nesheim et al.,
 .)2010با توجه به مطالب اشاره شده ،بهنظرمیرسد که توجه
به مدیریت صحیح منابع آب و افزایش کارایی مصدر آب در
جامعه به طور عام ،و در بخش کشاورزی کده دارای بداالترین
میزان مصدر آب در جهدان اسدت بده طدور خدای ،امدری
ضروری و اجتنابناپذیر است ( Perez-Blanco and Gomez,
 .)2014امروزه ،مدیریت منابع آب تا حدی مورد توجده قدرار
گرفته است کده از آن بده عندوان هسدته اصدلی راهبردهدای
صرفهجویی در منابع آب یاد میشدود ( .)Hu et al., 2014بدا
توجه به اهمیت مدیریت پایدار منابع آب ،در سالهای اخیدر
پژوهش های پرشماری بدرای شناسدایی اقددامات مدرتبط بدا
مدددیریت بهیندده و پایدددار منددابع آب و عوامددل تأثیرگددذار بددر
به کارگیری آنها در داخل و خارج از کشدور صدورت پذیرفتده
است که در ادامه به خالصه نتایج برخدی از مهدمتدرین آنهدا
اشاره میشود.
) Shahsavari (2014در تحقیق خود با عنوان بررسدی
عوامل مؤثر بر مدیریت پایددار مندابع آب توسدط کشداورزان
چغندرکار شهرستان اسالم آباد غرب استان کرمانشاه دریافت
که متغیرهای میزان بازدید کارشناسان کشاورزی از اراضدی،
میزان دوره شرکت در کال های آموزشی مرتبط با مدیریت
پایدار منابع آب ،تعداد دفعات مراجعه بده جهداد کشداورزی،
فاصله زمانی بدین هدر دور آبیداری ،میدزان دبدی آب ورودی،
مدت زمان هر دور آبیداری ،حمایدت سدازمانهدا و نهادهدای
ذیربط ،میزان مشارکت در فعالیتهای گروهی کشداورزی و
سطح تحصیالت کشاورزان اثر مثبت و معنداداری بدر متغیدر
مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی توسط کشاورزان داشتند.
) Nori et al. (2014در پژوهشی عوامل فرهنگی و اجتمداعی
مدؤثر بددر نگدرش کشدداورزان دربداره مدددیریت آب زراعددی در
شهرستان شیروان و چرداول را بررسی و تحلیل کردند .نتایج
تحقیددق ) Amirkhani et al. (2011نشددان داد کدده بددین
متغیرهای چگونگی عملکرد کشاورزان (در زمینه گندم آبی)،
میزان تمدا هدای ترویجدی ،میدزان اسدتفاده از کاندالهدای
ارتباطی ،سطح مشارکت اجتماعی و دانش فنی بهره بدرداران

آب یکی از ضروریترین منابع طبیعدی بدرای انسدان و
موجودات ( )Zhao et al., 2015و در عین حال ،بحرانیتدرین
منبع طبیعی در جهان است که کمبود شدید آن یک نگرانی
و چدالش جددی جهدانی در حدال حاضدر و آیندده محسدوب
مدیشدود ( .)Xi and Leng Poh, 2013پدیشبیندی مجدامع
جهانی حاکی از آن است که تا سال  2151جمعیت جهان به
 9/2میلیارد نفر افزایش یافته و در نتیجه ،تقاضا بدرای مدواد
غذایی  31درصد و انرژی  41درصد افدزایش خواهدد یافدت.
همچنین ،بر اسا پیشبینیها ،تا سال  2131جهان بدا 41
درصد کمبود آب مواجه خواهد شد که با این روند ،در آینده
نزدیک بسیاری از مناطق دچار کم آبی یا خشکسالی شدید
خواهند شد ( .)Bindra et al., 2014این مسدأله در کشدوری
نظیر ایران که در کمربند خشکی دنیا قرار گرفته و بسدیاری
از مناطق آن به صورت خشک و نیمهخشدک هسدتند ،دارای
اهمیت دوچندان اسدت ( Mohammadi-Kanigolzar et al.,
 .)2014متوسط بارندگی در ایران حدود  251میلی متر است
که کمتر از یک سوم میزان بارندگی ساالنه در جهدان اسدت
از ایددن میددزان نیددز  35درصددد بارندددگی خددارج از فصددل
کشدداورزی/زراعددی بددوده و امکددان اسددتفاده از آن در بخددش
کشداورزی وجدود نددارد ( .)Madani, 2014ایدن موضدوع در
شرایطی است که خشک سدالی هدای اخیدر در کشدور سدبب
کاهش منابع آب قابلدسدتر شدده ،بدهطدوری کده مندابع
آب های سطحی و زیرزمینی به مقددار قابدلتدوجهی کداهش
پیدا کرده اسدت ( .)Lashanizand et al., 2015آنچده مسدلم
است ،بحران آب و خطر کمبود آب میتواند به طور مستقیم
ناشددی از عوامددل مختلفددی ماننددد رشددد جمعیددت انسددانی و
تغییدرات آب و هدوا ( ،)Bagatin et al., 2014رشدد سدریع
فعالیتهای اقتصادی و تجداری ( ،)Liu et al., 2013افدزایش
تقاضا برای آب در بخشهدای مختلد( (،)Choi et al., 2014
برداشت بدیش از حدد از مندابع آب زیرزمیندی ( Liu et al.,
 ،)2013محدودیت بارش ،استفاده از روش های آبیاری سنتی
و عددم مددیریت و نظدارت کارآمدد ()Jahromi et al., 2014
باشد .بر این اسا  ،هر چند کمبود و محددودیت مندابع آب
امری طبیعی است اما ،به این معنی نیست کده فقدط زائیدده
شرایط طبیعی باشدد بلکده ،حکایدت از نقدش مهدم عوامدل
انسددانی ،ضددع( مدددیریت منددابع آب ،بددیبرنددامگی و اجددرای
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سمیرا افشاری و همکاران

پژوهش دیگری Khalili (2012) ،نشان داد که چهار عامل
آموزشی -ترویجی ،مکانیسم پیشگیرانه ،مکانیسم مدیریتی
و نوع شیوه های اجرایی-عملیاتی درمجموع  56/49درصد
از کل واریانس مکانیسم بهبود مدیریت مؤثر آب را تبیین
کردنددد Panahi and Malekmohammadi (2010) .در
بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی
در روستاهای ایران دریافتند کده سده عامدل برنامده هدای
دولتددی ،فعالیددت هدد ای ترویجددی و ویژگددی هددای فددردی
پاسخ گویان 33 ،درصد از کدل واریدانس عوامدل مدؤثر بدر
مدیریت منابع آب را تبیین می کند که در بدین ایدن سده
عامل نیز بیشترین تأثیر مربوط به فعالیت های انجام شده
از سوی دولت بود.
شهرستان کمیجان با وسعت  1626کیلدومتر مربدع
در شمال غربی استان مرکزی واقع شدده کده دارای آب و
هوای سرد و نیمه خشک اسدت .فعالیدت عمدده مدردم بدر
کش اورزی و دامپروری استوار است ،به طوری که با داشدتن
 28/9درصد از اراضی قابل کشت و  43/1درصد از تعدداد
کل بهدره بدرداران اسدتان ،نقدش بسدیار مهمدی در تولیدد
فرآورده های پروتئینی و زراعی در سدطح اسدتان مرکدزی
دارد .عمده محصوالت زراعی منطقه را گندم ،جو ،علوفده،
حبوبات ،سیب زمینی ،دانه های روغنی مانند آفتابگردان و
کلزا ،و محصوالت بداغی آن را انگدور ،سدیب ،بدادام و آلدو
تشکیل می دهند .منابع آب زیرزمینی شهرستان کمیجان
شامل  1163حلقه چاه و  38رشته قنات بوده و میدانگین
آب مصرفی بخدش کشداورزی در ایدن شهرسدتان حددود
 134میلیون متر مکعب است .ک ل اراضی قابل کشت دیم
و آبی 56111 ،هزار هکتار است که از این میزان 18111
هددزار هکتددار اراضددی آبددی و 38111هکتددار اراضددی دیددم
هستند .همچنین 1211 ،هکتار از مزارع منطقه مجهز به
آبیاری تحت فشار و  5411هکتار فاقد آبیاری تحت فشار
است .این در حالی است که با توجه به نبود رودخانه های
دائمی ،برداشت های مکرر از چاه های بهره برداری مجداز و
غیرمجاز منابع آب زیرزمینی ،افدزایش سدطح زیدر کشدت
اراضی آبی و سایر موارد ،در سال ه ای اخیر پایداری منابع
آب تا حدودی زیادی مورد تهدید قدرار گرفتده و مشدکل
کم آبی به یکی از مهم ترین مسدائل منطقده تبددیل شدده
است .همچنین ،اهمیت این مسأله با در نظر گدرفتن ایدن
که متوسط میزان بارندگی ساالنه در شهرستان کمیجدان
تنها در حدود  241میلی متر اسدت ،دو چنددان اسدت .بدا
توجدده بدده اهمیددت بخددش کشدداورزی بدده عنددوان یکددی از
زیربخش های اصلی اقتصادی منطقه از یدک سدو و بدا در
نظر گرفتن محدودیت منابع آب و مشدکل کمبدود آن در

با متغیر نگرش کشاورزان درباره مددیریت آب زراعدی رابطده
مثبت و معناداری وجود داشت.
نتددایج تحقیددق دربدداره ب ررسددی عوامددل آموزشددی-
ترویجی مؤثر بر انتقال و افزایش دانش فنی گنددم کداران
شهرستان ورامین در زمینه مدیریت آب کشاورزی حداکی
از آن بود که بین متغیدر داندش فندی کشداورزان دربداره
مدیریت بهینه آب کشاورزی با متغیرهای دیدار مدروج بدا
کشددداورز در روسدددتا و مزرعددده ،شدددرکت در دوره هدددا و
سخنرانی های ترویج ی و آموزشی ،بازدید علمی از شبکه ها
و سددامانههددای آبیدداری و ادوات خددا ورزی و تماشددای
برنامه هدای تلویزیدونی رابطده مثبدت و معندا داری وجدود
داشت .به همین مندوال Mohammadi et al. (2009) ،در
پژوهشی با هد تحلیل مؤلفه های مؤثر بدر مددیریت آب
کشاورزی در شهرستان زریندشت از دیدگاه کشاورزان به
این نتیجده رسدیدند کده سیاسدت هدای حمدایتی دولدت،
جلوگیری دولت از حفر بی رویه چاه های جدید و مهارت و
تخص کارشناسان بخش تدرویج ،بده عندوان مهدم تدرین
مؤلفه های مؤثر بر مدیریت آب کشاورزی بودند .همچنین،
نتایج تحلیل عاملی نشدان داد کده مؤلفده هدای مدؤثر بدر
مدددیریت آب کشدداورزی در قالددب شددش مؤلفدده نهددادی و
قانون گذاری ،آموزشدی و ترویجدی ،اقتصدادی ،اجتمداعی،
نظام بهره بدرداری و سدازمانی-اداری طبقده بنددی شددند.
) Rezadoost and Allahyari (2014در تحقیقددی بدده
بررسی دیدگاه کشاورزان در مورد عوامل مؤثر بر مدیریت
بهینه آب کشاورزی در شهرستان املش پرداختند .نتدایج
تحقیددق حدداکی از آن بددود کدده میددزان مشددارکت اع ددای
خانواده در فعالیت هدای کشداورزی ،آمدوزش کشداورزان و
سطح دسترسی آنها به اطالعات ،فاصله بین مزارع و مراکز
خدمات کشاورزی و وضعیت مالکیدت مدزارع و بهدره وری
سیستم به طور معندا داری بدر مددیریت بهینده مندابع آب
تأثیرگذار بودند .افزون بر این ،نتایج تحلیل عداملی نشدان
داد که بر اسا نظر کشاورزان ،پنج عامل مکانیزاسدیون،
فندی ،اقتصددادی ،اجتمدداعی و داندش و تجربدده کشدداورزان
درباره مدیریت آب کشاورزی در حدود  31/5درصد از کل
واریانس عوامل مؤثر بر مددیریت بهینده آب کشداورزی را
تبیین کردند Kulmatov (2014) .در پژوهشدی مشدکالت
مدیریت و استفاده پایدار از منابع آب در کشور ازبکستان
را بررسی کدرده اسدت .بدر اسدا نتدایج تحقیدق ،ضدع(
مدیریت ،عدم استفاده از فناوری های جدید ،پایین بدودن
سطح دانش و آگاهی کشاورزان ،عدم برگدزاری دوره هدای
آموزشی مدرتب ط و عددم حمایدت کدافی از سدوی دولدت،
مهم ترین مشکالت مددیریت پایددار مندابع آب بودندد .در
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عوامل تأثیرگذار بر بهکارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار...

سطح منطقه به ویژه در بخش کشداورزی از سدوی دیگدر،
به نظرمی رسد که یکی از شیوه های اصلی برای مواجهه بدا
چنین شرایطی تأکید بر مدیریت صدحیح و پایددار مندابع
آب و فعالیت ها و اقدامات مرتبط بدا آن اسدت ،موضدوعی
که تاکنون در سطح منطقه کمتدر بده آن پرداختده شدده
است .بر این اسدا  ،هدد اصدلی ایدن تحقیدق بررسدی
عوامل تأثیرگذار بر به کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت
پایدار منابع آب در بدین کشداورزان شهرسدتان کمیجدان
بود.

مواد و روشها
با توجه به هدد اصدلی تحقیدق و نیدز مدرور ادبیدات
نظری و تجربی ،مدل مفهومی پدژوهش در قالدب شدکل ()1
ترسیم شدد .همدانطور کده از شدکل ( )1پیداسدت ،اقددامات
مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشداورزی در قالدب پدنج
دسته اقدامات فنی ،زراعی ،تکنولوژیکی ،کنترلی و بازسدازی
تعری( و مطالعه شد و به همین ترتیب ،عوامل تأثیرگدذار بدر
بهکارگیری این اقدامات نیز در چهار دسته عوامدل ترویجدی،
مشارکتی ،آموزشی و حمایتی دستهبندی شد.
عوامل تأثیرگذار بر مدیریت پایدار
منابع آب کشاورزی:
Factors affecting sustainable
management of agricultural
water resources:

اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی:

عوامل ترویجی

Actions related to sustainable management of
agricultural water resources:
- Technical
- Farming
- Technological

H1

 فنیH2

 -زراعی

Extension factors

عوامل آموزشی
Educational factors

 -تکنولوژیکی

- Control

 -کنترلی

- Reconstruction

 -بازسازی

H3

عوامل مشارکتی
Participatory factors

H4
عوامل حمایتی
Supportive factors

شکل  -5مدل مفهومی پژوهش.
Fig. 1- Conceptual model of the study.

بر اسا مددل مفهدومی پدژوهش ،فرضدیههدای ایدن
تحقیق شامل موارد زیر میشوند:
 --فرضیه ( :)1عوامل ترویجی اثر مثبدت و معنداداری

آب در بین کشاورزان شهرستان کمیجان دارند ()H3
 -فرضددیه ( :) 4عوامددل حمددایتی اثددر مثبددت ومعنا داری بر میزان به کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت

بر میزان به کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار مندابع
آب در بین کشاورزان شهرستان کمیجان دارند ()H1
 -فرضیه ( :)2عوامل آموزشی اثر مثبدت و معنداداریبر میزان به کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار مندابع
آب در بین کشاورزان شهرستان کمیجان دارند ()H2
 -فرضیه ( :)3عوامل مشارکتی اثر مثبت و معنداداریبر میزان به کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار مندابع

پایدار منابع آب در بدین کشداورزان شهرسدتان کمیجدان
دارند (.)H4
به لحاظ روش شناختی ،این تحقیدق از نظدر امکدان
کنترل متغیرهدا ،غیرآزمایشدی و توصدیفی ،از نظدر روش
گرد آوری داده ها ،میددانی و در نهایدت بده لحداظ قابلیدت
تعمیم یافته ها ،از نوع پیمایشی به شمار مدیآیدد .جامعده
آمدداری ایددن پددژوهش ،تمددامی سرپرسددتان خانوارهددای
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همگرای مناسدبی بدود .در مدورد روایدی تشخیصدی ،بدا
توجه به این که مقدار میانگین واریانس استخراج شدده
برای نه متغیر پنهان مدورد مطالعده در مددل از مقدادیر
میانگین مجدذور واریدانس مشدتر (  )3ASVو حدداکثر
مجدددذور واریدددانس مشدددتر (  ) 4MSVبدددین تمدددامی
متغیرهای پنهان بزرگتر بدود  ،در نتیجده ،ابدزار تحقیدق
روایی تشخیصی مناسبی داشت (جدول .)1
پدددس از تأییدددد مناسدددب بدددودن بدددرازش مددددل
اندددازه گیددری تحقیددق ،در ایددن مرحلدده بددرازش مدددل
ساختاری تحقیق بر اسا دو شاخ ( R2بیانگر میزان
تددأثیر متغیرهدددای پنهدددان بدددرون زا بدددر درون زا) و Q 2
(نشان دهنده قدرت پیش ب یندی مددل) بررسدی شدد کده
نتایج به دست آمدده از آنهدا در جددول (  ) 2آورده شدده
است .با توجه به نتا یج مندرج در جدول (  ،) 2مقددار دو
شاخ  R2و Q 2برای متغیر پنهان درون زای مرتبده دوم
به کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایددار مندابع آب
و همچنین پنج متغیر پنهان درون زای مرتبه اول مدورد
مطالعه شامل اقدامات فندی ،اقددامات زراعدی ،اقددامات
تکنولوژیکی ،اقددامات کنترلدی و اقددامات بازسدازی در
حد مناسب بدوده و از ایدن ر و ،مددل سداختاری تحقیدق
دارای برازش مطلوب بود.
در نهایت ،پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیدری
و سدداختاری تحقیددق و اطمینددان از مناسددب بددودن آنهددا ،در
مرحله سوم برازش کلدی مددل تحقیدق بدر اسدا شداخ
 5GOFبررسی شد .این شاخ بهصورت مجذور حاصلضرب
میانگین ضریب تعیین متغیرهای درونزا در میانگین مقدادیر
اشتراکی متغیرهدای مدورد مطالعده در مددل بده شدر زیدر
محاسبه میشود:

کشاورزی در سطح مناطق روستایی شهرسدتان کمیجدان
بود که تعداد آنها  5111خانوار است .شهرستان کمیجان
شامل دو بخدش مرکدز ی و میالجدرد اسدت کده و بخدش
مرکزی شامل دو دهستان وفس ( 13روسدتا) و اسدفندان
( 11روستا) و بخش مرکزی شامل دو دهستان خسروبیگ
( 11روستا) و میالجرد ( 9روستا) است .بر اسا جددول
) Bartlett et al. (2001حجم نمونه  311نفر تعیین شدد
که بده منظدور دسدت یدابی بده آنهدا از روش نمونده گیدری
چندمرحله ای استفاده شد.
ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسدش نامده
محقق س اخته بدود کده افدزون بدر بخدش مشخصده هدای
فردی -حرفه ای ،بخش اصلی شامل مقیا هد ای مدرتبط
با سنجش میزان به کارگیری اقدامات مرتبط با مددیریت
پایدددار منددابع آب در بددین کشدداورزان (  19پرسددش) و
سن جش میزان اهمیت هر یدک از عوامدل تأثیرگدذار بدر
میزان به کدارگیری ایدن اقددامات از دیددگاه کشداورزان
(  14پرسش) بود (جدول  .) 1مقیا استفاده شده بدرای
اندازه گیری بخش هد ای دوم وسدوم ،طید( لیکدرت پدنج
سطحی (از خیلی کم=  1تا خیلی زیاد=  ) 5بدود .روایدی
محتدوایی پرسددش نامده بددا نظرسدن جی از متخصصددان در
حوزه موضوع مورد پدژوهش و پدس از انجدام اصدالحات
ضروری تأییدد شدد .بدرای بررسدی روایدی سدازه شدامل
روایددی همگدددرا و روایدددی تشخیصددی و پایدددایی ابدددزار
اندددازه گیدددری ،بدددرازش مدددل در سددده سدددطح مددددل
اندازه گیری ،مدل ساختاری و مدل کلی تحقیق بررسدی
شد که نتایج حاصل از آنها د ر جدداول (  ) 1و (  ) 2آورده
شده است .در رابطه با پایایی مدل اندازه گیری بدر پایده
سده معیددار بدار عدداملی برابددر یدا بزرگتددر از  ، 1 / 5آلفددای
کرونباخ برابر یا بزرگتر از  1 / 3و پایایی ترکیبدی ()1CR
برابر یا بزرگتر از  ، 1 / 3پایایی هر دو مددل انددازه گیدری
مورد مطالعده در حدد مناسدب بد ود (جددول  .) 1البتده،
شایان ذکر اسدت کده از بدین متغیرهدای آشدکار مدورد
مطالعدده در مدددل ،تنهددا متغیددر « جلددوگیری از آبیدداری
بددی رویدده (  ») Tech6در متغیددر پنهددان « اقدددامات فنددی
(  ») Technicalبه دلیل داشتن بار عداملی کمتدر از 1 / 5
از فراینددد تحلیددل حددذ شددده و سددپس ،شدداخ ه دای
مختل( روایی و پایایی محاسبه شد .بدا در نظدر گدرفتن
اینکه مقدار میانگین واریدانس اسدتخراج شدده ( )2AVE
بد رای تمددامی متغیرهدای پنهددان در مددل اندددازه گیددری
بزرگتر از  1 / 5بود ،از این ر و ،ابزار تحقیدق دارای روایدی

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = 𝐹𝑂𝐺
𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × ̅𝑅̅̅2̅ = 0.706

()1

با توجه به اینکه مقدار به دست آمده برای شاخ
 GOFباالی  1 / 25است ،از این ر و ،برازش کلدی مددل در
سددطح مطلددوبی بددوده و در ادامدده مددی تد وان بدده آزمددون
فرضیه های تحقیدق پرداخدت گفتندی اسدت کده بدرای
آزمون فرضیه های تحقیق از مقادیر  t-valuesو ضدرایب
استانداردشدددده مربدددوط بددده مسدددیرهای هدددر یدددک از
فرضیه های تحقیدق اسدتفاده مدی شدود .تجزیده و تحلیدل
داده ها ب ا استفاده از ندرم ا فزارهدای  SPSSو Smart PLS
انجام شد.
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...عوامل تأثیرگذار بر بهکارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار
. خالصه نتایج در مورد برازش مدلهای اندازهگیری تحقیق-5 جدول
Table 1. Summary of results regarding fit of measurement models.

)متغیر پنهان (نماد در مدل
Latent variable
(Symbol in the model)

اقدامات فنی
Technical actions

)متغیر آشکار (نماد در مدل

بار عاملی

Observed variable (Symbol in the model)

Factor loading

)Tech1( انجام آبیاری در بعد از ظهر و شب
Irrigation in the afternoon and evening (Tech1)

0.923

)Tech2( جلوگیری از پاشیدهشدن سموم در مسیر انتقال آب
Avoid splashing toxins in the path of the water transfer canal (Tech2)

0.858

)Tech3( استفاده مجدد از هرزآب
Reuse of waste water (Tech3)

0.803

)Tech4( پرهیز از پمپاژ بیرویه آب
Avoid excessive pumping of water (Tech4)

0.743

)Tech5( طراحی مناسب کانالهای انتقال آب در سطح مزرعه
Proper design of water transfer canals on the farm level (Tech5)

0.928

Validity and reliability: ASV=0.299  وMSV=0.341 ،CR=0.930 ،Cronbach’s Alpha=0.905 ،AVE=0.729 :روایی و پایایی

اقدامات زراعی
Farming actions

)Farm1( انتخاب الگوی کشت متناسب با منابع آب موجود
Select cropping patterns based on the available water resources (Farm1)

0.811

)Farm2( کشت همزمان محصوالت با نیاز آبی زیاد به همراه محصوالت با نیاز آبی کم
Simultaneous cultivation of products with high water needs along with products with low water needs
(Farm2)

0.821

)Farm3( کاشت محصوالت در تاریخ مناسب
Cultivating crops at the appropriate date (Farm3)

0.768

)Farm4( استفاده از ارقام مقاوم به خشکی
The use of drought resistant varieties (Farm4)

0.774

)Farm5( کنترل عل(های هرز در مزرعه به روش غیرشیمیایی مثل وجین و چراندن
Non-chemical weed control like weeding and graze on the farm (Farm5)

0.864

Validity and reliability: ASV=0.278  وMSV=0.314 ،CR=0.904 ،Cronbach’s Alpha=0.867 ،AVE=0.654 :روایی و پایایی

اقدامات تکنولوژیکی
Technological actions

)Tech1( استفاده از لوله پلی اتیلنی در مزرعه برای انتقال آب
The use of the polyethylene pipe for water transfer on the farm (Tech1)

0.922

)Tech2( استفاده از آبیاری تحت فشار
The use of the pressurized irrigation (Tech2)

0.885

)Tech3( استفاده از تجهیزات مختل( آبیاری برای کاهش هزینه
The use of irrigation equipment to reduce costs (Tech3)

0.802

Validity and reliability: ASV=0.206  وMSV=0.298 ،CR=0.904 ،Cronbach’s Alpha=0.839 ،AVE=0.759 :روایی و پایایی

اقدامات کنترلی
Control actions

)Contr1( کنترل آلودگی آب در زمان انتقال آب به مزرعه
Control of water pollution during water transfer to the farm (Contr1)

0.800

)Contr2( کنترل ورود فاضالبهای انسانی به منابع آبی یا کانال انتقال آب
Control of human wastewater entrance to water resources or water transfer canal (Contr2)

0.876

)Contr3( کنترل ورود فاضالبهای حیوانی به منابع آبی یا کانال انتقال آب
Control of animal wastewater entrance to water resources or water transfer canal (Contr3)

0.839

Validity and reliability: ASV=0.267  وMSV=0.335 ،CR=0.877 ،Cronbach’s Alpha=0.789 ،AVE=0.705 :روایی و پایایی

اقدامات بازسازی
Reconstruction actions

)Recon1( بازسازی و اصال مستمر سازه کانال انتقال آب در سطح مزرعه
Restructuring and repairing canals of water transfer on the farm level (Recon1)

0.883

)Recon2( الیروبی منظم انهار و قنوات
Regular dredging the streams and aqueducts (Recon2)

0.872

Validity and reliability: ASV=0.195  وMSV=0.251 ،CR=0.870 ،Cronbach’s Alpha=0.701 ،AVE=0.770 :روایی و پایایی
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. خالصه نتایج در مورد برازش مدلهای اندازهگیری تحقیق-5 ادامه جدول
.Table 1. Summary of results regarding fit of measurement models
)متغیر پنهان (نماد در مدل
Latent variable
(Symbol in the model)

عوامل ترویجی
Extension factors

)متغیر آشکار (نماد در مدل

بار عاملی

Observed variable (Symbol in the model)

Factor loading

)Exten1( تدوین و پخش برنامههای تلویزیونی در حوزه موضوعات مرتبط با آب کشاورزی
Formulating and broadcasting of television programs regarding agricultural water (Exten 1)

0.770

)Exten2( تدوین و پخش برنامههای رادیویی در حوزه موضوعات مرتبط با آب کشاورزی
Formulating and broadcasting of radio programs regarding agricultural water (Exten 2)

0.897

)Exten3(  نشریهها و بروشورهای ترویجی در زمینه مسائل مرتبط با آب،تدوین و تکثیر مواد چاپی ترویجی همچون پوسترها

0.874

Compilation and proliferation of printed extensional materials such as posters, brochures and leaflets on issues
related to water (Exten3)
)Exten4( برگزاری برنامههای بازدید از شبکههای آبیاری موفق در سایر مناطق و تشویق کشاورزان به شرکت در این برنامهها

0.706

Conducting visit programs from successful irrigation networks in other regions and encourage farmers to participate in
the programs (Exten4)

)Exten5( بازدید مستمر کارشناسان از مزارع کشاورزان و بررسی وضعیت استفاده از منابع آب
Regular visits of experts from farmers' fields and examine the status of water resources use (Exten 5)

0.872

Validity and reliability: ASV=0.207  وMSV=0.245 ،CR=0.915 ،Cronbach’s Alpha=0.884 ،AVE=0.684 :روایی و پایایی

عوامل مشارکتی
Participatory factors

)Partic1( مشارکت در ایجاد تشکلهای محلی برای استفاده و مدیریت مناسب از منابع آب
Participating in establishing local organizations for appropriate management and usage of water
resources (Partic1)
)Partic2( همکاری با نهادهای محلی به ویژه شوراها و دهیاریها برای ایجاد هماهنگی جهت تأمین و استفاده از منابع آب
Collaboration with local institutions, particularly the councils in order to coordinate the supply and use of water
resources (Partic2)

0.892

0.789

)Partic3( مشارکت در مدیریت منابع آبی و انتقال آب و همکاری با سایر کشاورزان در این زمینه
Participation in water resources management and water transfer and cooperation with other farmers (Partic3)

0.738

)Partic4( همکاری و مشارکت با مأموران دولتی در کنترل چاههای آبیاری
Collaboration with government officials for controlling irrigation wells (Partic 4)

0.837

Validity and reliability: ASV=0.268  وMSV=0.311 ،CR=0.888 ،Cronbach’s Alpha=0.831 ،AVE=0.666 :روایی و پایایی

عوامل آموزشی
Educational factors

)Edu1( برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی در حوزه موضوعات مرتبط با آب و مدیریت آن
Conducting educational courses and workshops on issues related to water and its management (Edu 1)

0.902

)Edu2( تالش برای افزایش سطح دانش فنی بهرهبرداران در زمینه استفاده و مدیریت بهینه منابع آب
Trying to increase the level of farmers’ technical knowledge on the use and management of water
resources (Edu2)

0.931

انتقال اطالعات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب به بهرهبرداران از طریق افزایش ارتباط و تعامل بین آنها با کارشناسان ترویج و
)Edu3( متخصصان آبیاری

0.825

The transmission of information concerning the sustainable management of water resources to farmers by
increasing communication and interaction between them with extension and irrigation specialists (Edu3)
Validity and reliability: ASV=0.179  وMSV=0.212 ،CR=0.917 ،Cronbach’s Alpha=0.863 ،AVE=0.787 :روایی و پایایی

)Support1( اعطای تسهیالت و اعتبارات به بهرهبرداران محلی برای ایجاد یا نوسازی شبکههای آبیاری نوین در سطح مزرعه
عوامل حمایتی
Supportive factors

0.898

Granting facilities and credit to local farmers for building or reconstructing new irrigation systems (Support1)

)Support2( تدوین مقررات مشخ و شفا در زمینه حفاظت و استفاده پایدار از منابع آب کشاورزی و پایبندی به اجرای آنها
Clear and transparent regulation in the field of sustainable use and conservation of agricultural water
resources and commitment to implementation of them (Support2)

0.821

Validity and reliability: ASV=0.186  وMSV=0.224 ،CR=0.850 ،Cronbach’s Alpha=0.653 ،AVE=0.739 :روایی و پایایی

 یافتههای تحقیق:منبع

توزیع فراوانی پاسخگویدان بدر حسدب سدطح تحصدیالت در
 همدانطدور کده از نتدای.) نشان داده شدده اسدت3( جدول
 بیشترین درصد فراوانی در بین پاسخگویان مربدوط،پیداست
41/3( به کشاورزانی بود که تحصیالت آنها در سطح ابتدایی
 نکته قابل توجه آن است که فقدط تعدداد.درصد) قرار داشت

نتایج و بحث
نتایج تحقیدق حداکی از آن بدود کده میدانگین سدن و
28/9  و54/21 سابقه کار کشاورزان مورد مطالعه به ترتیدب
 میانگین تعداد اع ای خانوار پاسخگویان، همچنین.سال بود
. نفدر بدود11  و2  نفر و کمینه و بیشینه آن به ترتیب4/11
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عوامل تأثیرگذار بر بهکارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار...

درصد از دریافتکنندگان وام ،بهصورت بالعوض از اعتبدارات
و تسهیالت دولتی استفاده کرده بودند .نتایج حاصل از میزان
شرکت کشاورزان مورد مطالعه در برنامدههدا و فعالیدتهدای
ترویجی در جدول ( )4نشان داده شدده اسدت .بدا توجده بده
نتایج ،در بین برنامهها و فعالیتهای ترویجی ،میزان شدرکت
در نمایشگاههای کشاورزی و بازدید از مدزارع نمایشدی دارای
باالترین میدزان اولویدت بودندد .ایدن در حدالی اسدت کده از
میانگین کل محاسبهشده مشخ میشدود ،میدزان شدرکت
کشاورزان در برنامههای و فعالیتهدای مختلد( ترویجدی در
سطح پایینی قرار داشت.
نتایج کسب شده درباره میزان بده کدارگیری اقددامات
مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب در جدول ( )5نشان داده
شده است بر این اسا  ،سطح به کارگیری اقدامات مرتبط
بددا مدددیریت پایدددار منددابع آب بددرای حدددود  91/4درصددد
کشاورزان در سطح متوسط و کمتر قرار داشدت .بیشدترین
فراوانی ( 44/4درصد) مربدوط بده کشداورزانی بدود کده در
سطح متوسط ،اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار مندابع آب
کشاورزی را بهکار گرفتده اندد .ایدن در حدالی اسدت کده در
حدود  42/3درصد نیز در سطح کم این اقددامات را انجدام
داده و تنها تعداد بسیار کمی از کشاورزان (نزدیدک بده 11
درصد) این اقدامات را در سطح زیداد و خیلدی زیداد انجدام
دادهاند.

کمی از پاسخگویان یعنی نزدیک به یدک پدنجم آنهدا (18/3
درصد) دارای سطح تحصیالت ،دیپلم و باالتر بودند کده ایدن
مسأله بیانگر پایین بودن سطح تحصیالت در بین کشداورزان
مورد مطالعه بود.
نتایج تحقیق نشان داد کده نظدام بهدره بدرداری 93/8
درصد از کشاورزان مورد مطالعه ملکی 1/3 ،درصد اجارهای و
 1/5درصد سهم بری بود .بر اسا نتایج کسدبشدده ،منبدع
آب اغلب پاسخگویان ( 43درصد) چاه نیمدهعمیدق بدود بده
همین ترتیب 21 ،درصد از چاه عمیق 28/3 ،درصد از قندات
و حدود  3/6درصد نیز از ترکیب قنات و یکی از مدوارد چداه
عمیق و نیمه عمیق و سد برای آبیاری مدزارع خدود اسدتفاده
میکردند .از نظر نوع مالکیدت منبدع آب 62 ،درصدد مشداع،
 33/3درصد شخصی و  1/3درصد بهصورت شخصدی-مشداع
بود .نتایج بهدست آمده درباره نوع سیستم آبیاری کشاورزان
مورد مطالعه در جدول ( )3آورده شده است همانطور که از
نتایج پیداسدت بیشدتر پاسدخگویدان ( 89/3درصدد) از روش
آبیاری سنتی برای آبیاری مزارع بهره میبردند.
نتایج تحقیق نشان داد ،تنها  8/3درصد از پاسخگویان
در پنج سال گذشته از اعتبارات و تسهیالت بدرای ایجداد یدا
نوسازی سیستم آبیاری مزرعه خود استفاده کرده بودندد کده
کمینه و بیشینه میزان مبلغ دریافتی بده ترتیدب پدنج و 55
میلیون تومان بود .در ضمن ،بر اسا نتایج کسبشدده2/3 ،

جدول  -2نتایج برازش مدل ساختاری تحقیق.
Table 2. Results of fit of the structural model .
Q2

R2

0.273

0.411

0.699

0.774

0.640

0.790

0.695

0.731

0.655

0.742

0.556

0.729

متغیر پنهان درونزا
Endogenous latent variable

بهکارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب توسط کشاورزان
Implementation of actions related to sustainable management of water resources by farmers

اقدامات فنی
Technical actions

اقدامات زراعی
Farming actions

اقدامات تکنولوژیکی
Technological actions

اقدامات کنترلی
Control actions

اقدامات بازسازی
Reconstruction actions
تأثیر متوسط0.67>R2>0.19
0.67>R2>0.19 moderate effect
قدرت متوسط 0.15>Q2>0.02
0.15>Q2>0.02 moderate power

تأثیر قویR2>0.67
R >0.67 strong effect
قدرت قویQ2>0.35
Q2>0.35 strong power
2

منبع :یافتههای تحقیق
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تأثیر ضعی( R2<0.19
R2<0.19 weak effect
قدرت ضعی(Q2<0.02
Q2<0.02 weak power

سمیرا افشاری و همکاران
. توزیع فراوانی کشاورزان بر حسب نوع سیستم آبیاری-3 جدول
Table 3. Frequency distribution of farmers in terms of irrigation system .

نوع سیستم آبیاری

فراوانی

درصد

Irrigation system

Frequency

Percent

آبیاری سنتی

268

89.3

22

7.3

1

0.3

8

2.7

1

0.3

300

100

Flood irrigation system

آبیاری تحت فشار
Pressurized irrigation system

آبیاری قطرهای
Drip irrigation system

آبیاری سنتی و تحت فشار
Flood and pressurized irrigation system

آبیاری تحت فشار و قطرهای
Pressurized and drip irrigation system

مجموع
Total

 یافتههای تحقیق:منبع
. توزیع فراوانی کشاورزان بر حسب میزان شرکت در برنامهها و فعالیتهای ترویجی-4 جدول
Table 4. Frequency distribution of farmers in terms of attendance rate in extension programs and activities.

برنامهها و فعالیتهای ترویجی

میانگین

انحراف معیار

Extension programs and activities

Mean

Standard deviation

نمایشگاههای کشاورزی

2.13

1.23

2.04

1.10

2.01

1.09

1.67

0.877

1.39

0.744

1.85

1.008

Agriculture exhibitions

بازدید از مزارع نمایشی
Visits from demonstration farms

روز مزرعه
Field day

جشنوارههای ترویجی
Extention festivals

ترویجی-تئاترهای آموزشی
Educational- extension theaters

مجموع
Total

 یافتههای تحقیق:منبع
. توزیع فراوانی کشاورزان بر حسب میزان بهکارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب-1 جدول
Table 5. Frequency distribution of farmers in terms of implementation of actions related to sustainable management of water resources.

میزان بهکارگیری اقدامات

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

Implementation of actions

Frequency

Percent

Cumulative percent

خیلی کم

11

3.7

3.7

127

42.3

46

133

44.4

90.4

28

9.3

99.7

1

0.3

100

300

100

Very low

کم
Low

متوسط
Medium

زیاد
High

خیلی زیاد
Very high

مجموع
Total

 یافتههای تحقیق:منبع
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عوامل تأثیرگذار بر بهکارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار...
جدول  -6خالصه نتایج بهدست آمده از مدل ساختاری کلی تحقیق.
Table 6. Summary of results regarding overall strucrural model.

نتیجه آزمون

Hypothesis test

tمقدار
t-value

خطای
استاندارد

ضریب
استانداردشده

فرضیه تحقیق

Standard
error

Standardized
coefficient

Supported Hypothesis
)(1

*2.165

0.094

0.203

Supported Hypothesis
)(2

**3.360

0.090

0.299

Supported Hypothesis
)(3

*2.482

0.097

0.223

Supported Hypothesis
)(4

**2.735

0.081

0.220

تأیید فرضیه ()1
تأیید فرضیه ()2
تأیید فرضیه ()3
تأیید فرضیه ()4

Hypothesis

میزان بهکارگیری اقدامات مدیریت پایدار منابع آبعوامل ترویجی
Extencion factors  Implementation of actions related to sustainable
management of water resources
میزان بهکارگیری اقدامات مدیریت پایدار منابع آبعوامل آموزشی
Educational factors  Implementation of actions related to sustainable
management of water resources
میزان بهکارگیری اقدامات مدیریت پایدار منابع آبعوامل مشارکتی
Participatory factors  Implementation of actions related to
sustainable management of water resources
میزان بهکارگیری اقدامات مدیریت پایدار منابع آبعوامل حمایتی
Supportive factors  Implementation of actions related to sustainable
management of water resources

**معناداری در سطح  1/11و *معناداری در سطح  1/15منبع :یافتههای تحقیق
indicates at 1% significant level and * indicates at 5% significant level

در این بخش با توجده بده روابدط فدرض شدده در
مدددل نظددری پددژوهش ،اثددرات متغیرهددای مسددتقل بددر
متغیرهدددای وابسدددته تحقیدددق بدددا اسدددتفاده از روش
مدل س ازی معادالت ساختاری و نرم ا فدزار ، Smart PLS
در دو حالت اعددا د معنداداری ( 6بدا اسدتفاده از فرمدان
خددودگردان سدد ازی  ) 3بررسددی شددد و بددرای آزمددون
فرضیه های پژوهش و تخمین اسدتاندارد ( 8بدا اسدتفاده
از فرمان الگوریتم  ) 9شدت تأثیر متغیرهدا بدر یکددیگر
بررسی شد که نتایج بده دسدت آمدده در جددول (  ) 6و
شکل (  ) 2آورده شده است.
همانطور که از جدول ( )6پیداسدت مقدادیر t-values
محاسبه شدده بدرای تمدامی روابدط مدورد مطالعده در مددل
مفهومی تحقیق از  1/96بیشتر بوده و در نتیجده ،هدر چهدار
فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است .از سوی دیگر ،بر اسدا
اندازه /شدت مقادیر ضرایب استانداردشده که همدان مقدادیر
بتا (یا ضریب رگرسیونی استاندارد شده) در تحلیل رگرسیون
هستند ،می توان بیان داشت که از بدین چهدار متغیدر مدورد
مطالعه در قالب مدل ساختاری ،دو متغیر عوامل آموزشدی و
عوامل مشارکتی به ترتیب دارای بیشدترین تدأثیر در تبیدین
واریانس میزان به کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایددار
منابع آب در بین کشاورزان بودندد و پدس از ایدن دو متغیدر،
متغیرهای عوامل حمدایتی و عوامدل ترویجدی در رتبدههدای
بعدی قرار داشتند (جدول  .)6همچنین ،همدانگونده کده از
نتایج بهدست آمده از شدکل ( )2مشدخ مدیشدود ،چهدار
متغیر عوامدل ترویجدی ،آموزشدی ،حمدایتی و مشدارکتی در
حدود  41/1درصد از واریانس میدزان بدهکدارگیری اقددامات

**

مددرتبط بددا مدددیریت پایدددار منددابع آب در بددین کشدداورزان
( )Actionsرا تبیین کردهاند.11
با توجه به نتایج تحقیق مشخ شدد کده در بدین
چهار متغیر مورد مطالعه ،عوامل آموزشی دارای بیشترین
تأثیر بر میزان به کدارگیری اقددامات مدرتبط بدا مددیریت
پایدار منابع آب در بین کشاورزان بودندد (تأییدد فرضدیه
شددماره  2تحقیددق) .ایددن نتیجدده بددا نتددایج پددژوهش هدای
)،Mohammadi et al. (2009) ،Amirkhani et al. (2011
و ) Rezadoost and Allahyari (2014هم خدوانی داشدت.
) Bishay et al. (2001آمددوزش بهددره بددرداران محلددی و
ظرفیت سازی در آنها از طریق ارائه آموزش های مناسب را
از مؤلفه های اصلی موفقیت برنامده هدای مددیریت پایددار
منددابع آب مددی داننددد .بددا توجدده بدده اهمیددت ایددن عامددل،
) Kulmatov (2014بحث می کندد کده یکدی از مشدکالت
اصلی در مدیریت پایددار مندابع آب ،پدایین بدودن سدطح
دانش فنی بهره برداران در باره اسدتفاده و مددیریت بهینده
منددابع آب کشدداورزی اسددت ،بدده نحددوی کدده بسددیاری از
کشاورزان از سطح آشنایی و آگاهی پایینی در این زمینده
برخوردار هستند .اهمیت این مسدأله ،بدا در نظدر گدرفتن
گستردگی ،فنی و چندبعددی بدودن اقددامات مدرتبط بدا
مدیریت پایدار منابع آب کشداورزی از یدک سدو و پدایین
بودن سط ح تحصیالت بیشتر کشاورزان مدورد مطالعده در
منطقه از سوی دیگر ،دو چندان است .آنچه مسدلم اسدت،
بدون ارائه اطالعات و دانش کافی و افزایش سطح آگداهی
کشاورزان نمی ت وان انتظار داشت که کشاورزان در راستای
انجام اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار آب گام بردارند به
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نهادینه افراد محلی می تواند نقش اصلی را در پشتیبانی و
ساماندهی امور مربوط به مددیریت مندابع آب ایفدا کندد.
بدده طددور مشددابه Arabi et al. (2014) ،بدده نقددل از
) Basirzadeh et al. (2010بیان می دارند ،از آنجایی کده
کشاورزان اصلی ت رین و مهم ترین عامل در مدیریت مصر
آب محسوب می شوند از این ر و ،هر گونه برنامه و اقددامی
در شبکه های آبیاری بدون توجه به نقش آنان ،اهمیدت و
بدازدهی مطلددوب نخواهدد داشددت .در ایدن زمیندده ،جلددب
مشارکت بهره برداران تا حدود زیادی می ت واند ضمن بهبود
سطح مهارت های فنی و تحلیلدی آندان و تقویدت سدرمایه
انسانی ،همداهنگی و انسدجام بیشدتر کشداورزان و بهبدود
سرمایه اجتماعی جوامع محلی ،دسدت یدابی بده برابدری و
برقراری دموکراسدی ،انباشدت سدرمایه و درآمدد ،کداهش
هزینه های بهره برداری و نگهداری و افزایش مناطق تحت
آبیاری (  ،)Hayati and Najafi Ghareghani, 2015نقدش
کلیدددی در مدددیریت بهیندده و پایدددار مصددر منددابع آب
کشاورزی داشته باشد.

عبارت بهتر ،به نظرمی رسد که پیش شد رط و گدام آغدازین
هدایت کشاورزان به سوی مدیریت بهینه و پایددار مندابع
آب ،توجدده بدده عوامددل آموزشددی و فددراهم کددردن شددرایط
ضروری برای پیاده سازی اثربخش سازوکارهای مدرتبط بدا
این عامل است ،موضدوعی کده در منطقده مدورد مطالعده
به صورت جدی از سدوی سدازمان هدا و نهادهدای ذی ربدط
مورد توجه قرار نگرفته است ،به طدوری کده تداکنون هدی
دوره آموزشی مشخصدی در ارتبداط بدا مباحدث مددیریت
پایدار مندابع آب کشداورزی برگدزار نشدده اسدت .پدس از
متغیر عوامل آموزشی ،متغیر بعدی که بیشترین تدأثیر را
بر میزان به کارگیری اقدامات مدرتبط بدا مددیریت پایددار
منابع آب در بین کشاورزان داشت ،عوامل مشارکتی بدود
(تأیید فرضدیه شدماره  3تحقیدق) .ایدن نتیجده بدا نتدایج
پژوهش هدای ) Shahsavari (2014و )Nori et al. (2014
هدم خددوانی داشددت .در ایددن زمیندده ،بسددیاری از محققددان
مشارکت مردمی را سنگ بنای مدیریت پایددار مندابع آب
می دانند و بر این نکته تأکید دارندد کده جلدب مشدارکت

شکل  -2مدل ساختاری کلی تحقیق با ضرایب استانداردشده.
Fig. 2- Overall structural model with standardized estimates.
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نهایت ،پس از سه متغیر اشاره شدده ،متغیدر بعددی کده
کمترین تأثیر را بر میزا ن به کارگیری اقدامات مرتبط بدا
مدددیریت پایدددار منددابع آب در بددین کشدداورزان داشددت،
عوامل ترویجی بود (تأیید فرضیه شماره  1تحقیدق) .ایدن
یافتدده نیددز بددا نتددایج تحقیقددات )،Nori et al. (2014
)،Mohammadi et al. (2009) ،Amirkhani et al. (2011
) Khalili (2012و Panahi and Malekmohammadi
) (2010هم خوانی داشت .در این باره Nori et al. (2014) ،و
) Panahi and Malekmohammadi (2010تأکید دارند کده
عوامل ترویجی میت وانند نقش مهمی در تشویق کشاورزان
به سوی انجام اقدامات مرتبط با مددیریت پایددار مندابع
آب ایفدا کننددد در حقیقددت ،توجده بدده عوا مددل ترویجددی
می ت واند عالوه بر افزایش سدطح داندش فندی کشداورزان
(  ،) Nori et al., 2014در ایجاد نگدرش مسداعد در آندان
نسبت به مدیریت پایدار مندابع آب و نیدز بهبدود سدطح
مهارت کشاورزان (  ) Khalili, 2012و در نهایدت ،تغییدر
رفتار آنان در راستای بده کدارگیری اقددامات مدرتبط بدا
مدیری ت پایدار منابع آب کشاورزی بسیار مؤثر باشد .بدا
وجددود اهمیددت عوامددل ترویجددی ،همددان طددور کدده نتددایج
توصیفی نشان داد ،میزان مشارکت کشاورزان در منطقه
مورد مطالعه در برنامه ها و فعالیت ه ای مختل( ترویجدی
بسیار ضعی( می باشد که این مسدأله مدی ت واندد یکدی از
دالیل اصلی پدایین بدود ن میدزان بده کدارگیری اقددامات
مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب در بین کشاورزان در
منطقه باشد.

پ از دو متغیر اشاره شده ،متغیر سوم که تدأثیر
بیشتری بر میزان به کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت
پایدددار منددابع آب در بددین کشدداورزان داشددت ،عوامددل
حمایتی بود (تأیید فرضیه شماره  4تحقیق) .این یافتده
بدا ن تدایج پدژوهش هدای ) Mohammadi et al. (2009و
) Panahi and Malekmohammadi (2010هدم خدوانی
داشت .بدا توجده بده اینکده مددیریت پایددار مندابع آب
کشاورزی در سطح مزرعه نیازمندد فدراهم سد ازی برخدی
امکانات تکنولوژیکی و تجهیزات سخت ا فدزاری بده ویدژه
ایجاد شبکه های نوین آبیاری و یا نوسازی این شبکه هدا
در سطح مزرعه است ،بدیهی است کده ایدن فعالیدت هدا
بدون ارائه حمایدت هد ای الزم از سدوی دولدت بده ویدژه
اعطای تسهیالت و اعتبارات به بهدره بدرداران محلدی بدا
دشواری و کندی مواجه خواهد شد .در این زمینه نتایج
توصددیفی حدداکی از آن بددود کدده تعددداد بسددیار کمددی از
کشاو رزان یعنی تنها در حدود  8 / 3درصد از آنان در پنج
سال گذشدته از اعتبدارات و تسدهیالت بدرای ایجداد یدا
نوسازی سیستم آبیاری مزرعه خود استفاده کرده بودند.
اهمیت این مسأله با در نظدر گدرفتن ایدن موضدوع کده
بیشتر کشاورزان در منطقه مورد مطالعه از بنیه و تدوان
مالی ضعیفی برخورد ار هستند ،دو چنددان اسدت .البتده،
افزون بر حمایت ه ای مالی از سوی دولت ،همان طور کده
از نتایج پیداست تددوین مقدررات مشدخ و شدفا در
زمینه حفاظت و استفاده پایدار از منابع آب کشاورزی و
پایبندی به اجدرای آنهدا از سدوی نهادهدای ذی ربدط ،از
دیگر نکاتی است که در قالب عامل حم ایتی بر آن تأکید
شده است .در این باره Arabi et al. (2014) ،معتقدندد،
در شرایطی که رسیدگی به تخلفات بهره برادارن محلدی
در استفاده نامناسب از منابع آب به ویدژه برداشدت هدای
بی رویه از چاه های مجاز و حفر چداه هدای غیرمجداز ،بده
علت نارسایی قوانین و احکام ق ایی امکان پ ذیر نیسدت،
جایگاه حقوقی بهره برداران در شبکه های آبیاری مشخ
نبوده و مرزبندی روشنی از وظای( و مسدؤلیت هد ا بدین
افراد دیده نمی شود .به هر حال ،همان طور کده Panahi
) and Malekmohammadi (2010نیددز تأکیددد دارنددد،
منابع آب به عندوان هسدته اصدلی توسدعه پایددار و یدک
سرمایه ملی ارزشمند به شمار می آیند که ضروری است
از طریق مداخله گری دولت و پر کردن خالءها ی قدانونی
موجود در حوزه مدیریت مندابع آب کشداورزی ،شدرایط
مناسبی برای استفاده پایدار از این منابع فراهم شود .در

نتیجه گیری
آب یکی از مهم ت رین عوامل زندگی انسان است که
محدودیت مطلق و مصر ب یش از حد آن به دلیل رشدد
جمعیت سبب بروز بحران جدی در سرتاسدر دنیدا شدده
است .از سوی دیگر ،بخش کشاورز ی بده عندوان یکدی از
مهم ت رین بخش های اقتصاد ی و اجتمداع ی ،بدزر تد رین
مصر کننده آب و در عین حال ،دارای بداالترین سدطح
کمبود آب است که این مسأله ،مدیریت پایدار منابع آب
در این بخش را اجتناب ناپدذیر کدرده اسدت .بدا در نظدر
گرفتن اهمیت موضدوع ،ایدن تحقیدق بدا هدد بررسدی
عوامدل تأثیرگدذار بدر بدده کدارگیری اقددامات مدرتبط بددا
مدیریت پایدار منابع آب در بدین کشداورزان شهرسد تان
کمیجان انجام شد .بر اسا نتایج تحقیق مشخ شدد
که تعداد بسیار اندکی از کشاورزان (کمتر از  11درصد)
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ارتباط مناسب بین کشاورزان با یکد یگر و همکاری آنان
با نهادهای محلی از جمله شدوراها و دهیداری هدا و نیدز
کارشناسان دولتی ،زمینه الزم برای مشارکت کشاورزان
در مدیریت منابع آب فراهم شود .در این مورد ،یکدی از
راهکارهای اصلی می تواند جلب مشدارکت بهدره بدرداران
به صورت نهادینه شده به ویژه در قالب تشکل ه ای محلدی
مانند تعاونی ه ای آب ب ران و واگذاری مسؤلیت ه ا به آندان
باشد.
 - 3با توجه بده نتدایج تحقیدق و اهمیدت عوامدل
حمددایتی ،پیشددنهاد مددی شددود اعتبددارات و تسددهیالت
مناسب در اختیار کشاورزان برای تشویق آنان به سوی
ارتقاء روش هدا و فنداوری هدای مددیریت آب در مدزارع
قرار گرفته و حمایت های یارانده ای نیدز جهدت تسدریع
تجهیز مزارع به فناوری های نوین آبیاری از کشداورزان
به عمل آید .همچنین ،تصویب و اجرای قوانین مؤثر و
شددفا و ارائدده حمایددت ه د ای سیاسددی در ایددن زمیندده
می ت واند نقدش مهمدی را در موفقیدت مددیریت پایددار
منابع آب ایفا کند.
 - 4با توجه به نتایج تحقیق و اهمیدت عوامدل
ترویجی ،پیشنهاد می شود برای ارتقاء توانمنددی هدا
و مهارت ه ای مدیریتی کشاورزان در حوزه مددیریت
منابع آب ،برنامه ها و سازوکارهای مختل( ترویجدی
از جملدده تدددوین و پخددش برنامدده هددای رادیددویی و
تلویزیدددونی در حدددوزه موضدددوعات مدددرتبط بدددا آب
کشدداورزی ،تدددوین و تکثیددر مددواد چدداپی ترویجددی
همچون پوسترها ،نشریه هدا و بروشدورهای ترویجدی
در زمینه مسائل مرتبط با آب و برگزاری برنامه های
بازدید از شبکه های آبیاری موفق در سایر منداطق و
تشویق کشاورزان به شرکت در این برنامه ها ،به طور
جدی مد نظر قرار گیرد.

اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشداورزی را
در سطح زیاد و خیلی زیاد به کار گرفته اند ،این در حالی
است که در حدود  46درصد از آنها در سطح کم و خیلی
کم این اقدامات را انجام داده اند که این مسدأله بده طدور
مستقیم منجر به استفاده نامناسب از منابع آب موجدود
در منطقدده و کدداهش آن و در نهایددت ،کددم آبددی در بددین
کشاورزان شهرستان کمیج ان شده است .همچنین ،نتایج
ایدن تحقیدق نشدان داد کده مددیریت پایددار مندابع آب
کشاورزی به منزله یک پدیدده چندبعددی از اقددامات و
مؤلفه ه ای مختلفی تشکیل شده است که اصلی ت رین آنها
شدددامل اقددددامات فندددی ،اقددددامات زراعدددی ،اقددددامات
تکنولوژیکی ،اقدامات کنترلی و اقدامات بازسازی بودند.
آنچه مسدلم اسدت نگداه تدک بعددی و نداشدتن رویکدرد
نظدام منددد در توجدده بدده تمددامی اقدددامات و مؤلفدده هدای
اشاره شده می ت واند به طور قابل توجهی منجر بده کداهش
اثربخشی برنامه ه ای مدیریت منابع آب کشاورزی شدود.
افزون بر نتایج اشاره شده ،بر اسا بخش دیگری از نتایج
اصلی این تحق یق مشخ شد که اصدلی تد رین عوامدل و
متغیرهددای تأثیرگددذار بددر مدددیریت پایدددار منددابع آب
کشاورزی در منطقه مورد مطالعه شامل عوامل آموزشی،
عوامل مشارکتی ،عوامل حمایتی و عوامل ترویجی بودند
که در این بین ،عوامل آموزشی از میزان تأثیر بیشدتری
در مقایسدده بددا سدده متغیددر دیگددر برخددور دار بودنددد .در
حقیقت ،آموزش کشاورزان در زمینه مباحث و موضوعات
اصلی مرتبط با مدیریت پایدار مندابع آب ،مدی ت واندد بدا
ظرفیت سازی و توانمندسازی ،نقش بسیار کلیددی را در
تسهیل و تسریع حرکت کشاورزان به سوی به کدارگیری
اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب در شهرستان
کمیجان ایفا کند.
بددا توجدده بدده نتددایج بدده دسددت آمددده از تحقیددق،
پیشنهادهای زیر ارائه می شوند:
 - 1بنا به اهمیت عوامل آموزشی ،پیشنهاد می شود
بدا برگددزاری دوره هددا و کارگدداه هددای آموزشددی در حددوزه
موضوعات مرتبط با آب و مدیریت آن و انتقال اطالعدات
از طریق افزایش ارتباط و تعامدل بدین بهدره بدرداران بدا
کارشناسان ترویج و متخصصان آبیاری ،سطح دانش فنی
کشاورزان در زمینه استفاده و مدیریت بهینه مندابع آب
افزایش یابد.
 - 2با در نظر گرفتن نتایج تحقیق و اهمیت عوامل
مشارکتی ،پیشنهاد می شود از طریق برقدراری تعامدل و

پینوشتها

1

Composite Reliability
2 Average Variance Extracted
3
Average Shared Squared Variance
4 Maximum Shared Squared Variance
5 Goodness of Fit
6 t-values
7 Bootstrapping
8 Standardized Estimation
9 Algorithm

 11به منظور اجتناب از حجیم و پیچیده شدن مدل ساختاری ،متغیرهدای
آشددکار یددا نشددانگرهای شددش متغیددر پنهددان اقدددامات فنددی ،زراعددی،
تکنولوژیکی ،کنترلی و بازسازی در مدل نمایش داده نشدهاند.
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Introduction: Given the increasing crisis of water resource constraints, the proper management of water resources
is indispensable for increasing water use efficiency, especially in the agricultural sector which has the highest water
consumption (Perez-Blanco and Gomez, 2014). In fact, water resource management considers the main core of
strategies to conserve water resources (Hu et al., 2014). Due to the importance of this issue, various studies have
been undertaken in this respect such as those by Shahsavari (2014), Nori et al. (2014), Amirkhani et al. (2011),
Mohammadi et al. (2009), Rezadoost and Allahyari (2014), Kulmatov (2014), Khalili (2012) and Panahi and
Malekmohammadi (2010). Accordingly, the purpose of this research was to study the factors affecting the
implementation of actions related to sustainable management of water resources among farmers in Komijan County,
Markazi Province.
Materials and methods: The statistical population for the research consisted of all agricultural households in the
rural areas of Komijan County, of which a sample size of 300 was selected using a multiple stage sampling
technique. Data was collected using a research-made questionnaire. The content validity of the questionnaire was
confirmed by a panel of experts and the construct validity and reliability of the research instrument were confirmed
through examining model fit at the three levels of the measurement model, structural model and overall model. The
Structural Equation Modelling (SEM) multivariate technique (Partial Least Squares) was used to analyze data and
for this purpose, and SPSS and Smart PLS software were applied.
Results and discussion: In this study, after confirming the fit of the measurement model, the structural model for
research was fitted based on two indices, R2 (representing the effect of exogenous latent variables on endogenous)
and Q2 (indicating the predictive power of the model). The results indicated that the values of the two indices R 2 and
Q2 were at appropriate levels for the second order endogenous latent variable (namely, implementation of actions
related to sustainable water resource management) as well as five first order endogenous latent variables (that is,
technical actions, farming actions, technological actions, control actions and reconstruction actions); this showed
that the structural model had a suitable fit. Accordingly, the research hypotheses were tested based on that model.
The results of the descriptive statistics showed that the mean age and farming experience of the farmers surveyed
were at high levels (54.21 and 28.9 years, respectively) and, in contrast, their educational level was low (81.7
percent less than diploma). The main water resources of the farmers were semi-deep wells, aqueducts and deep
wells with a frequency of 43, 28.3 and 21 percent, respectively; 7.6 percent of them used a combination of an
aqueduct with at least one other source. The majority of farmers (89.3 percent) used the flood irrigation system and
a small number of farmers used new irrigation methods. The results showed that the majority of farmers (90.4
percent) implemented actions related to the sustainable management of water resources at medium and low levels.
The results also revealed that the variables for extension related factors (p-value=0.01, β=0.203), educational factors
(p-value=0.01, β=0.229), participatory factors (p-value=0.01, β=0.223) and supportive factors (p-value=0.01,
β=0.220) all had a positive and significant effect on the dependent variable. In general, these four variables
explained about 41.1 percent of variances in implementation of actions related to sustainable management of water
resources among farmers.
Conclusion: According to the results, we could note that the sustainable management of agricultural water resources
requires a multifaceted approach and it consists of a series of technical actions, farming actions, technological
actions, control actions and reconstruction actions. Taking a one-dimensional look at the question and the lack of
systematic approach can significantly lead to a reduction in the effectiveness of agricultural water resource
management programmes.
Keywords: Sustainable management, Water resources, Extension, Education, Participatory and supportive factors,
Agricultural sector.
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